
 

 A CAMINHO; ESTAVA AQUI ONTEM 
BÁRBARA BARON 

 
 
No livro “Tudo o que você gostaria de saber 
sobre Curadoria, mas temia perguntar”, o 
curador Hans Ulrich Obrist pergunta à uma 
série de artistas o que achavam que seria do 
futuro da arte. A melhor resposta, a qual se 
tornou título deste trabalho; foi a do artista 
Hreinn Fridfinnson. Ele simplesmente disse: “A 
CAMINHO; ESTAVA AQUI ONTEM”. De fato, a 
experiência psicológica do tempo faz com que 
o futuro se torne constantemente no passado. 
Resultado do Projeto de Conclusão de Curso 
da artista, a exposição consiste em uma 
publicação e uma instalação que compreende 
4 vídeos. A experiência central da obra é 
desenvolvida a partir do princípio fugidio das 
constantes experiências de uma vida, que 
estão atreladas à concepção de quem somos 
como indivíduos. 
 
O quê: “a caminho; estava aqui ontem” 

Videoinstalação de Bárbara Baron 
Quando: Abertura: Dia 1o de Fevereiro 

Horário: 19h 

Onde: Sala Mutações 

Quanto: gratuito 

 

 
 EXPOSIÇÃO NEPHELE 
CRISTINA ALMEIDA 

 

Dia 12 de dezembro, abriremos no Museu da 
Escola Catarinense, a exposição NEPHELE 
(FRAGILE), de Cristina Brattig Almeida. 
Aguardamos você. A escultora Cristina Brattig 
Almeida nos apresentará uma instalação com 
suas ninfas. Ninfa é conhecida como a 
divindade que habita os lagos, florestas, 
bosques, rios, montanhas e demais 
ambientes da natureza (mitologia grega). 
Nephele também é o nome de uma espécie de 
mariposa, atraída pela luz. Cristina 
materializou suas ninfas como Nephele, ninfa 
das nuvens.  A ninfa, imagem-sintoma, 
sobrevive e retorna, do mundo antigo para o 
século XXI, no hall do museu, mostrando sua 
potência.  
Exposição acontece do dia 12 de dezembro 
de 2018 até o dia 28 de fevereiro de 2019. 

 
O quê: Exposição Nephele (Fragile)  
Quando: 12 de dezembro de 2018 a 28 de 

fevereiro de 2019 
Horário: 13h às 19h 
Onde: Hall do MESC 

Quanto: gratuito 
 

 
 CAFÉ DO MUSEU   
 

 

 
Redário & ELLAS Produtora apresentam:  
GRAVA 
Conversa, música e compartilhamento  
com Carinae. 
O ponto representa o final de um pensamento 
ou expressão. Mas e se o ponto vier antes? 
Café do museu - Bistrô Antonieta, tem o 
imenso prazer de receber a banda para uma 
conversa e um pocket show acústico com a 
galera da Redário. Vamos dialogar sobre 
conhecimento musical, vivência e produção 
artística com essa banda que tem se 
destacado no cenário regional, além de 
podermos desfrutar de suas canções e 
histórias na companhia de um bom café ou 
uma cerveja gelada. 

 
O quê: Grava: Carinae 
Quando: 1 de fevereiro de 2019 
Onde: MESC 
Horário: 19:30h 
Quanto: gratuito 
 



  
AGENDAMENTO DE VISITAS 

  

 
 
 

Para visitas mediadas ou visitas em 
grupo você deve agendar através dos 

seguintes contatos: 
 

e-mail: museudaescola@udesc.br 
telefones: (48) 36648110  (48) 36648113 

 

 

 

 

 

 

. VISITE O MUSEU: . 

Rua Saldanha Marinho, 196. 

CEP: 88010-450 

Centro de Florianópolis/SC 

 

Horário de Funcionamento: 

Segunda a sexta, das 13 às 19h;     

Sábado das 10 às 16h. 

Entrada Gratuita 

 

 

 

. CONTATOS: . 

(48) 3664-8110  ·  (48) 3664-8113 

e-mail: museudaescola@udesc.br 

site: www.udesc.br/museudaescola 

facebook: /museudaescolacatarinense 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGENDA DE ATIVIDADES 

JANEIRO/2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programação confirmada em 08/01/2019, 

sujeita a alterações. 


